MONCLER LUNETTES COLLECTION
Exclusief design en feilloos vakmanschap, goede prestaties en vernieuwing in combinatie
met Made in Italy uitmuntendheid zijn de eigenschappen van de onberispelijke eyewear.
Sinds 1952 kenmerkt die standaard van hoge kwaliteit en exclusief design de Moncler stijl,
met haar klassieke dons jas een symbool van de veelzijdigheid en tijdloze authenticiteit
doorheen de decennia.
De nieuwe zonnebrillen en optische monturen versterken de iconische elementen van
Monclers klassieke stijl en zijn beschikbaar in drie ontwerpen: “sport”, zonnebrillen die zijn
ontworpen voor in de bergen maar ook gemakkelijk in de stad kunnen worden gedragen;
“duvet”, een geslaagd huwelijk tussen esthetica en technologie; “tijdloos”, vintagegeïnspireerde iconische klassieke vormen.
ZONNEBRIL COLLECTIE
ML0001/ML0002 – van 200 € tot 240 €
De acetaat ML0001 en ML0002 – waarvan de laatste meer vrouwelijk is – zijn geïnspireerd
door de klassieke skibrillen uit de jaren 1970. Ze hebben een metalen logo op de voorkant
en kleine details op de slapen die de gewatteerde look reflecteren van dons jassen.
ML0003/ML0004 – van 350 € tot 390 €
Het heren acetaatmodel ML0003 en de unisex ML0004 stijl met afneembare leren
oogkleppen hebben een retro mood. De aerodynamische look van de slapen roept
bergsporten op. Beschikbaar in een combinatie van kleurcontrasten – zwart en rood, bruin
en geld, donkerblauw en lichtblauw –of in monochroom zwart op zwart. Met gepolarizeerde
glazen of spiegelglazen.
ML0005/ML0006 – 200 €
Een verfijnd ontwerp kenmerkt de iconische, ronde vorm van het zeer vrouwelijke model
ML0005 en de meer vierkante, unisex ML0006 stijl. De zachte, licht convexe lijnen van de
twee acetaat monturen doen denken aan de zachtheid van dons jassen die iconisch zijn voor
het merk.
ML0007 – 180 €
De zachte lijnen van de unisex panto ML0007 stijl reflecteert een dons jas effect met
convexe lenzen in een platte montuur.
ML0009 – 180 €
Deze acetaat zonnebril voor mannen heeft een vierkante vorm die wordt versterkt door een
sleutelgatbrug en vlakke voorkant.
ML0014 – 200 €
De lijnen van de unisex acetaat ML0014 stijl met dubbele brug doen denken aan het zachte
dons effect. De slapen hebben een metalen logo.
ML0015 – 200 €
Deze zonnebril voor vrouwen heeft een opvallend zachte afwerking op de hele montuur. De
slapen hebben een metalen logo.
ML0016 – 200 €
De ML0016 zonnebril heeft een vierkante vorm met een zacht, licht convex effect, een
duidelijke verwijzing naar het merk. De slapen hebben een metalen logo.

ML0017 – 260 €
Deze montuur voor vrouwen heeft een metalen “round eye” die de zonnebrillen oproept die in de
jaren 1930 werden gedragen door bergbeklimmers op hun expeditie tochten. De voorkant van de
‘cat eye’ montuur heeft flashy lenzen en een logo op de metalen slapen met acetaat uiteinden.
Geïntegreerde scharnieren met het Moncler logo verschijnen aan het uiteinde.
ML0018 – 260 €
Het tijdloze karakter van de mannenmontuur ML0018 krijgt een hedendaagse toets door de
toevoeging van spiegellenzen die verder uitsteken dan de ronde metalen montuur. De slapen
vertonen geïntegreerde scharnieren en een logo.
ML0021 – 280 €
Deze afgeronde unisex zonnebril heeft een dubbele metalen brug en een acetaat voorkant. Het
silhouet herinnert aan de typische monturen van bergbeklimmers uit het verleden.

EYEGLASSES COLLECTION
ML5001 – 220 €
Deze acetaat montuur voor vrouwen, met haar zachte lijnen en vierkant design, zijn versierd met
het gedrukte logo van het merk op de slapen.
ML5002 – 220 €
Deze unisex panto vormige acetaat montuur heeft iconische details van het merk, waaronder de
sleutelgatbrug.
ML5004 – 220 €
De rechthoekige vorm van deze montuur voor mannen is verfraaid met een vlakke voorkant en
logo op de slapen. Een interessant gebruik van gestreept acetaat verleent de montuur haar
kenmerkende look.
ML5005 – 220 €
Deze acetaat montuur voor vrouwen heeft een platte voorkant en een lichte ‘cat-eye’ vorm met
een dik, opvallend profiel.
ML5007 – 285 €
De unisex ronde vorm van deze bril wordt gekenmerkt door een lichte, dunne klassieke acetaat
voorkant en slaapuiteinden.
ML5008 – 285 €
Deze montuur voor vrouwen heeft een vierkante vorm met ultralichte lijnen in combinatie met
acetaat en metaal.

MARCOLIN GROUP
Marcolin is een van de leidende producenten van brillen en valt op door het streven naar
uitmuntendheid, de voortdurende innovatie en het unieke talent om design en Italiaans
vakmanschap te combineren met het DNA van elk merk. Momenteel omvat de portfolio van het
bedrijf: Tom Ford, Balenciaga, Moncler, Ermenegildo Zegna, Agnona, Montblanc, Roberto Cavalli,
Tod's, Emilio Pucci, Swarovski, Dsquared2, Diesel, Just Cavalli, Covergirl, Kenneth Cole,
Timberland, Guess, Gant, Harley-Davidson, Marciano, Catherine Deneuve, Skechers, Bongo,
Candie’s, Rampage, Viva, Marcolin and Web.
In 2016 verkocht het bedrijf ongeveer 14 miljoen brillen.
www.marcolin.com
MONCLER
Moncler werd opgericht in Monestier-de-Clermont, Grenoble, Frankrijk, in 1952 en heeft
momenteel haar hoofdzetel in Italië. Doorheen de jaren heeft het merk stijl gecombineerd met
een voortdurend technologisch research, bijgestaan door experts in activiteiten in verband met
de wereld van de bergen. De Moncler outerwear collecties combineren extreme vereisten van de
natuur met die van het leven in de stad. In 2003 nam Remo Ruffini het bedrijf over, waarvan hij
momenteel Chairman en CEO is. Moncler vervaardigt en verdeelt de Moncler kledij en accessoire
collecties Moncler Gamme Rouge, Moncler Gamme Bleu, Moncler Grenoble en Moncler Enfant via
haar winkels en in exclusieve department stores en multi-brand outlets.
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